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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@aqalatm ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                    ديپلوم انجينرکريم عطائی:ليکوال   ١٨-١١-٢٠١٠ ني
  از مطبوعات سويس

  برای موتر های برقی» مس«ضرورت 
  آيا توسعۀ توليد موترهای برقی از قلت مواد خام به تأخير می افتد؟

 Leonid Leiva: نويسنده
  

ولی اين آينده همچنان مواد خام را  که برای موتر های برقی ضرورت . آينده به توسعۀ موترهای برقی تعلق می گيرد
  .است، عرضه کرده می تواند؟  جواب محقـقيـن آلمانی در زمينه مثبت است اما به قيمت گزاف

  
  انکشاف ذخاير مس در توسعۀ تحرک برقی

  
 در گرافيک باال مجموع ضرورت مس در مقايسه با ذخاير موجود، و

  .عراده جات ديده ميشودفهرست کانسپت 
 

ليکن الی آمدن موترهای برقی به معيار بزگ روی جاده ها، چند . يکطرف وعده می دهد، جانبديگر تقاضا می کند
 به دستور حکومت ،)ISI(برای سيستم و تحقيق نو آوری " فراِو ن هوفر "–با آنهم مؤسسۀ . دهۀ ديگر خواهد گذشت

 قلت ٢٠٥٠دلچسپ است فهميده شود که آيا الی سال . وار کننده چشم براه استآلمان، همين امروز برای آيندۀ اميد
در ) آی ِاس آی. (نمی تواند مانع خلق کند) وسايل تحرک برقی" (الکترو موبيليتی"ذخاير مواد خام مهم در توسعۀ 

  .  مس آنرا تعقيب کنداکنون بايد تجسس در مورد فلزنجيبۀ.  پيشبينی انکشاف ذخاير ليتهيوم را تقديم کرد٢٠٠٩سال 
  

  ضرورت رو به صعود
دريک موتر .  کيلوگرام مس همراه می باشد٢٥در يک موتر ديزلی و يا بنزين، کالس اوسط، امروز تخمين 

ً  در کايل، )Hybrid(هيبريد  خود مس اضافی را در بر دا شته و )Coil( برق و مواد سوخت، موتور برقی عالوتا
آيا ذخاير مس روی زمين برای توليدات زياد .  کيلوگرام مس همراه می باشد٦٨  الی٦٥دريک موتر خالص برقی 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکاافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  رۍ ته رابوليپه در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

)mass production( بلی ٢٠٣٠ موترهای برقی کافی خواهد بود؟ جواب اين است که الی سال ، )مارتين ويچل). "بله "
. می گويد که بعد از آن بايد به ريسايکلنگ يا مصرف از ذخاير دست ناخورده شروع گردد) آی ِاس آی(از مؤسسۀ 

وی بيشتر مورد پسند فکر می شود که در سال در سناري. مطالعات جديد دو سناريوی متفاوت را عرضه می دارد
برخالف در سناريوی که طرفداران آن .  خواهند بود"برقی و هيبريد" نود فيصد همه موترهای تيز رفتار ٢٠٥٠

  .نصف ضرورت مارکيت را در احتوا می کند" برقی و هيبريد "٢٠٥٠در سال در سال  شماراوسط می باشد، 
اين نقش . ، موتر برقی بزرگترين مصرف کنندۀ مس نخواهد بود"الکترو موبيليتی"حد با وجود توسعۀ بيش از : نتيجه

  کمافی السابق چهارم حصۀ توليد ٢٠٥٠عمده را بيشتر از همه ساحۀ انتقال انرژی برق خواهد داشت که در سال 
از . رجعت می دهندمطالعه رشد اين رشته را زيادتر به دو انکشاف دو موضوع .  خواهد کردقــُرتجهانی مس را 

از طرف ديگر . يک جانب محقـقين از توسعۀ شبکۀ برق در کشورهای درحال انکشاف و در آستانۀ آن نام می برند
باعث عدم مرکزيت شبکه های انرژی برق می ) شمال(حضور رو به ازدياد دستگاه های توليد انرژی آفتاب و باد 

اين بدان معنی است که توسعۀ انرژی . ايل انتقال را ايجاب می کندگردند که اين خود ضرورت به توسعۀ لين ها و وس
که لوحۀ عاری بودن از دود وگاز را در موتر های برقی می چسپاند، بذات خود ) آفتاب، شمال وغيره(قابل تعويض 

عه اين دو به اين ذري. خواهد توانست قلت مس را که برای توليد موترهای برقی حيثيت حياتی دارد، به ميان بکشاند
  .نوع تکنالوژی که اصالً  يک ديگر را بايد ممد واقع گردند، با همديگر در رقابت قرار می گيرند

  

  ذخاير در عمق ابحار
ً  بلند خواهد برد برای اينکه ضرورت مس الی سال . مطالعه، پيشگوئی می کند که اين مجادله، نرخ مس را شديدا

جديد مورد استفاده قرار گيرند که با متود تخنيکی امروز به صورت مساعد  تکافو گردد، بايد معادن ٢٠٠٥٠
قبل از چند سال . مطالعۀ متذکره بزرگترين منبع مس را در عمق ابحار سراغ دارد. استخراج آن ممکن نخواهد بود

يث شبه فلز منگان در جدول عناصر کمياوی به ح[ را منگانآلمان و چند کشور ديگر حقوق اکتشافی برای کنترول 
ولی هيچ .  که مس و ديگر فلزات  نيز در آن وجود دارند، در بحرالکاهل به دست آوردند] قرار دارد٧در گروپ 

 .همچنان در زمينۀ اکتشاف الی حال سرو صدايی نيست. کشوری هنوز حق استخراج را در اختيار ندارد
 

ولی در مطالعه به کمبود آن .  راه نجات مؤقتی باشدعجالتاً  تقويۀ ريسايکلنگ از زباله های صنعتی خواهد توانست
 فی صد مس استهالک شده از طريق ريسايکلينگ دوباره در توليد ٥٦در مقايسه با آلمان که در آن . اشاره شده است

خاصتاً  ظرفيت در کشور .  فی صد نهايت قليل است٣٥صنعتی راه می يابد، معيار جهانی ريسايکلينگ به  کمتر از 
ر حال رشد که در آنها صرف تقريباً پنجم حصۀ مس صنعتی دوباره مورد استفاده قرار می گيرد، بسيار زياد های د
خواهد توانست » مس ثانی« باآلخره .  کشور های متمول نيز می توانند در ظرفيت بافزايندويتچلولی به عقيدۀ . است

  .ندازد سال ديگر به تعويق ا٦  الی ٥به پايان رسيدن مس طبيعی را، 
  

برای به دست آوردن فلزات استهالک شده از سامان آالت برقی، از نل های » urban miningکارخانجات شهری « 
متروک آبرسانی و الين های متروک برق و همچنان استفاده از ديپوهای فلزات استهالک شده می توانند خالی از 

ی جهان يعنی بيست برابر توليد جهانی مس در سال چهارصد مليون تن مس صرف در زباله دان ها. اهميت نباشند
 می گويد، ويتچل. در آلمان و در سويس زباله دانی ها در دست عامه می باشند. قرار دارند" ُچرت زدن" در ٢٠٠٩

مس های با مقاومت در .  را هنوز درک نکرده اند» کارخانجات شهری«متأسفانه محالت و نواحی شهرها موضوع 
  .ها، می توانند از اين ديپوها به دست آيند که حتی سال ها بعد به صورت مساعد ريسايکل شوندبرابر زنگزدگی 

  
مارتين ويچل اشاره به آن دارد که اين مطالعه رشد قوی اقتصاد جهانی  و به اين وسيله ضرورت به مقدار زياد مس 

ليکن بايد به زودی . ای برقی نمی گردداو مطمئن است که قلت مس مانع به ميان آمدن موتره. را اساس گزاشته است
در سراغ منابع جديد مس اقدام به عمل آيد، زيرا برای استخراج از معادن کم از کم ده سال کار مقدماتی ضرورت 

  .است
  

  پايان
  
 
 
  

 
   


